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Bejaarde (96) Haren
voor drie ton getild

Verdacht paar
leefde royaal:
kapitale woning en
tweede huis Italië

Rob Zijlstra

De man (50) en vrouw (49) leefden
royaal van het geld van het bejaarde
slachtoffer. Het echtpaar kon sinds
2007 via een volmacht beschikken
over het vermogen van de demente-
rende vrouw.

De man (Henk L.) en de vrouw
(Marian L.H.) zijn gisterochtend ge-
arresteerd in hun kapitale woning
aan de Ruigelaan in Haren. Er is be-
slag gelegd op drie auto’s. Al eerder
was beslag gelegd op de woning. Ze
bezitten ook een woning in Italië, die
op naam staat van een gezinslid.

In oktober vorig jaar trokken bu-

HAREN Een echtpaar uit Haren
heeft jarenlang geld verduisterd
van een nu 96-jarige plaatsgenote.
Het gaat om ten minste 300.000
euro, zo blijkt uit onderzoek van
politie en de Belastingdienst.

ren van de bejaarde vrouw aan de bel
bij een buurtagent. Na tussenkomst
van het openbaar ministerie (OM)
werd de vrouw onder curatele ge-
steld, waardoor het echtpaar geen
zeggenschap meer had over de fi-
nanciën. In februari begon het OM
een strafrechtelijk onderzoek met de
aanhoudingen van gisterochtend tot
gevolg.

De twee worden ook verdacht van
verduistering van geld van de stich-
ting Johan Droge Fonds, bestemd
voor onderzoek naar kinderziektes.
Henk L. was penningmeester van de-
ze stichting, zijn echtgenote voorzit-
ter. Hoeveel geld zij zich via deze
stichting hebben toegeëigend, is
niet bekend. Ook zouden ze geld van
een inmiddels overleden echtpaar
uit Drenthe hebben verduisterd. Dit
wordt nog onderzocht. De man deed
zich voor als belastingadviseur. Hij
kende de bejaarde vrouw uit Haren
als klant van zijn vader, die accoun-
tant was.

De zaak staat niet op zichzelf.
Schattingen van de politie laten zien
dat jaarlijks zeker dertigduizend ou-
deren het slachtoffer zijn van finan-
ciële uitbuiting. Daders zijn vooral
familieleden, maar ook mantelzor-
gers maken zich er schuldig aan. Het
echtpaar zit nog vast. >>2


